
ZAKLJUENT EPIT

Solskoleto.. .. 1.... Slevilka prijave

lzpitni rok (obkrozi kandidat): spomladanski
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PRIJAVA K ZAKLJUENEUU EPITU

Pred izpolnjevanjem ptijave prcberite navodilo na tretji strani!

A. OSEBNI PODATKI IN NASLOV BIVALGEA KANDIDATA.KE

1. lme in p,iimek

1-M z-Z

3. EMSO

4. Datum rojstva (dan, mesec, leto) I I I I I I

5. Kraj ojstva

6. Drzava rojstua

8. Postna itevilka , kraj po5te

B. PODATKI O DOSEDANJEM IZoEBAZEVANJU KANDIDATA.KE

9. Program, po katerem se izobra2ujete ali sle se izobtazevali

10. Naziv poklicne izobrazbe

I 1. Datum zakljudka izobrazevanja
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Dzs d.d., zALoZNrSTvo ISKov N- Obt. 1,39

2. Spol

7. Naslov slalnega bivaliSda
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C. OPRAVLJANJE ZAKLJUENEGA IZPffA

12. lme in sedeZ Sole, kier bom opravljal-a zakljudni izpit

'13. Prijavljam se k opravljanju zakljudnega izpita iz naslednjih izpitnih enot:

14. Praklidni del zaklju6nega izpita bom opravlial-a pri pristojni zbornici (vpiSite ime zbornice):

15. Zakljudni izpit opravljam (obkrozite): a) prvid b) drugid c) drugo

D. OPRAVLJANJE POSAMEZNE IZPITNE ENOTE / IZPITNIH ENOT

16. Prijavljam se k opravljanju izpitne enote / izpitnih enot:

.17. Podpis star6ev ali skrbnikov Podpis kandidata-ke

Datum:

lzpitna
enota

lme
predmeta

Prva izpitna enota

Druga izpitna enota

Tretja izpitna enota

lme predmeta Vzrok opravljanla izpitne
enote

Ocena na zakljuanem izpitu

prvia - drugia - drugo.....-.-....-..--

prvi6 - drugid - drugo .................

prvid - drugia - drugo .................

d) druge priloge

18. Priloge (ustrezno obkroZite): a) spridevalo 3. letnika

b) dokazila o priznavanju opravljenih izpitov

c) dnevniki prakti6nega izobtazevania

lzpit opravliam



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Podatke vpisite z VELIKIMI TISKANIMI eRKAMl. Enotno matiano Stevilko obdana, datum rojstva in postno
Stevilko vpisite z arabskmi Stevilkami (0 12345 6 789).
Rubrike v prilavi so oznaeene s stevilkami, ki se ulemaio s 5tevilkami v teh navodilih.

1. Napisite svoje ime in priimek, kot ie navedeno v osebacix dokumentu. Ne pisite pomanisevalnic in liubkovalnih
rmen

2
3

Spol oznadite tako, da obkroiite ustrezno Stevilko.
Vpiiite enotno maliano Stevilko.obiana lako, kol je navedena v osebnem dokumentu. Stevilke vpisile razlocno.
vsako alevilko v svoje okence. Ce maridne Stevilke obiana nimate (npr. tuiiddavljani), vpisite datum ro,srva.

V rubrike vpisite zahtevane podatke iz osebnih dokumentov-
Razlodno vpisile naslov stalnega bivalisaa. Stalno bivalisde je kraj stanovanja, kier sle stalno p.iiavlieni. Na ta
naslov vam bomo posiliali posto.

PoStno Stevilko vpisile v okenca, v vsako okence eno Stevilko. Za postno Stevilko vpiSite ime kraia, na katerega
se poatna Stevilka nanaia.
Vpisite toano ime programa, po katerem ste se izobrazevali ali se izobrazujete. lme programa ni vedno enako
nazivu poklicne izobrazbe oziroma poklicu, npr. program gosrinska dela, naziv poklicne izob.azbe kuhal
Vpisite naziv poklicne izobrazbe (alismer).
Datum zakliu6ka izobra2evanja je dalum izdaie letnega spridevala zakliuanega letnika. Rubriko izpolnite le tisti
kandidati, kiste zakliuani letnik 2e kondali.
Vpisite ime in sedez sole, na katero se s to prijavo prijavljate k opravljanju zakljudnega izpita oz. posamezne
izpitne enote.
Vpiijite imena predmetov izpitnih enot, iz kate.ih boste opravljali zakljudniizpit na soli. de boste praktldnidel za-
kljuanega izpita opravljali na pristojni zbomici, puslite rubriko za vpis lega p{edmeta prazno.
Flubriko izpolnite lelisti kandidati. ki boste praktiani del zaldjuanega izpita opravljali na pristoini zbornici, pri kateri
rmale regrstnrano ucno pogodbo.

Obkrozite arko pred ustrezno izbiro. Ce ste obkto2tli c) drugo, rubriko dopolnite.
Rubriko izpolnite le tisti kandidati, ki ste Ze opravljali zakljuani izpit in ste se sedaj pdiavili k opravljanju
posamezne izpitne enote / izpitnih enoi zakljudnega izpita. Vpisite ime predmeta izpitne enote, kijo,boste oprav-
ljali in navedite rzrok opravlianja izpitne enole: izblAanie ocene, neocenien, pooovno opravlianje. Ce optavljate
izpit za izboljsanie ocene, vpiahe zadnio oceno iz tega predmeta na zakliuEnem izpitu ali morebitnem kasnejiem
opravlianju izpita. Obkozite aliizpit opravliate prvla, drugid oziroma navedite druge moZnosti.
Priiavo k zakljudnemu izpitu podpisite sami in starsi (skrbniki). Za polnoletne kandidate podpis starsev ni
obvezen-
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1B Prijavi prilo2ite dokumente, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje zakljudnega izpita (npr.
dokazila o upravEenosti kasnejse pniave, kandidati s posebnimi potrebami ...).

Potrdilo izpolni Sola in ga ob prijavi izrodi kandidatu.

POTRDILO O PRIJAVI K ZAKLJUENEMU IZPITU

Kandidat-ka . ... . . ., rojen-a

v-na ........... se je dne

prijavil-a k zaklju6nemu izpitu / opravljanju posamezne izpitne enote. Prijava ima Stevilko

Datum:..........

4.-6.
7.

8.

10.

1 '1.

12.

13.

14.

15.

16.

na Soli .........

podpis odqmdo @be


